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Tehnični list
Priporočila za čiščenje in nego površin EGGER
izdelkov
Čiščenje
Ta priporočila za čiščenje in nego veljajo za naslednje EGGER izdelke: PerfectSense lakirane plošče, Eurodekor, laminati,
delovne plošče, kompaktni laminati in robni trakovi.
EGGER površine so odporne, higienične in kompaktne, zato ne potrebujejo posebne nege. Površine, ki so izdelane iz
melaminsko impregniranega dekorativnega papirja ali utrjenih lakov, se praviloma enostavno čistijo. To velja tudi za
strukturirane površine.
Površine na osnovi laka, kot na primer PerfectSense Premium Matt/Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture ali
PerfectSense Topmatt, so zaradi svoje odpornosti proti prstnim odtisom manj dovzetne za nečistoče. To velja za znoj na
konicah prstov ob pogoju, da se niso uporabljala čistila z vsebovanim voskom, polirna sredstva za pohištvo ali čistila za
ponovno maščenje umetnih mas. Teh sredstev ni dovoljeno uporabljati, saj na površini pustijo lepljivo plast, ki nase veže
umazanijo.
EGGER površine se enostavno čistijo, vendar potrebujejo redno čiščenje. Za čiščenje uporabljajte blaga čistila, kot je na primer
čistilo za steklo. Predvsem je pomembno, da čistila ne vsebujejo abrazivnih sestavin, ki lahko povzročijo spremembe v sijaju in
razpoke. Intervali čiščenja morajo biti prilagojeni področju uporabe in stopnji nečistoč. Odvisno od snovi in časa učinkovanja na
površino lahko nastane manjša, pa tudi večja in trdovratna umazanija. Zato je pomemben pravilen način čiščenja. Odvisno od
vrste umazanije je treba upoštevati navodila za čiščenje na naslednjih straneh. Vedno je pomembno, da najprej izberete
najblažje čistilo s čim krajšim časom učinkovanja.

Osnovno čiščenje
Odvisno od vrste in stopnje nečistoč je lahko treba opraviti tako imenovano osnovno čiščenje.
Kot zelo primerna so se izkazala tudi komercialno dostopna čistila za maščobe ali čistila z močnim učinkom. V nadaljevanju so
navedeni primeri priporočljivih čistil.
Blagovna znamka
Bref Power – za čiščenje maščob in v površino vžganih
nečistoč
Multi Grease Cleaner W5

Proizvajalec/dobavitelj
Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf
Lidl

Kako poteka čiščenje
1)
2)
3)
4)

Površino izdelka narahlo poškropite s čistilnim sredstvom in ga pustite učinkovati največ pet minut
Čistilno sredstvo obrišite do suhega s suho krpo (krpa iz finih mikrovlaken, s PU-prevleko, neabrazivna)
Površine, ki so bile v stiku z živili, na primer delovne plošče, obrišite s krpo in vodo
Na koncu obrišite očiščeno površino s čisto bombažno ali papirnato brisačo
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Odvisno od doseženega rezultata lahko korake čiščenja ponovite.
Pred uporabo preberite in upoštevajte navodila proizvajalca in varnostna navodila ter čas, ki je potreben za učinkovanje čistila.

Vrsta uporabe
Madeže in razlite tekočine, na primer čaj, kava, vino itd., je treba praviloma očistiti takoj, saj jih je zasušene nekoliko naporneje
očistiti. Pri vsakodnevni uporabi upoštevajte naslednja navodila:
Na splošno se površine ne smejo uporabljati kot rezalne površine, saj rezi z nožem pustijo raze tudi na najbolj odpornih
površinah. Za rezanje vedno uporabljajte primerno podlago (na primer rezalno desko).
Izogibajte se odlaganja vročih predmetov na površino, na primer loncev in ponev iz pečice ali s kuhalne plošče, saj
vročina lahko spremeni nivo sijaja površine ali poškoduje površino. Vedno uporabljajte pripomočke za zaščito proti
vročini.
Razlite tekočine takoj odstranite s površine, saj dolgotrajna izpostavljenost nekaterim snovem lahko povzroči
spremembe sijaja površine. Zlasti na površinah v bližini izrezov in spojev je treba razlite tekočine hitro in temeljito
odstraniti.

Splošne informacije
Ta priporočila veljajo v enaki meri za vse EGGER melaminsko oplemenitene in lakirane površine. Upoštevajte, da so sledi
uporabe na površinah s temnimi enobarvnimi dekorji ter vsemi reprodukcijami temnega lesa praviloma opaznejše kot na
površinah s svetlimi dekorji. Sledi uporabe, ki se pojavijo, sicer ne poslabšajo kakovosti površine.
Za EGGER melaminsko oplemenitene in lakirane površine je pomembno čiščenje z mehko oz. čim bolj vlažno krpo. Premočno
drgnjenje z grobimi krpami in čistilnimi ali melaminskimi gobicami s hrapavimi blazinicami lahko povzroči svetleče lise ali sijaj na
površini in s tem trajne poškodbe. Pri posebno globokih strukturah je čiščenje ob upoštevanju navedenih navodil povsem
enostavno. Čiščenje je treba izvajati v smeri površinske strukture.

Druga pomembna navodila:














EGGER površine zahtevajo redno čiščenje skozi celotno uporabno dobo.
Uporaba izdelkov za vzdrževanje praviloma ni potrebna.
Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih ali polirnih sredstev (na primer praški za drgnjenje, jeklena volna).
Ne uporabljajte loščil, voskov, čistil za pohištvo, sredstev za ponovno maščenje umetnih mas ali belil.
Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo močne kisline ali zelo kisle soli. Primeri teh čistil so odstranjevalci vodnega kamna na
osnovi mravljične kisline in aminosulfonske kisline, čistila za odtoke, klorovodikova kislina, sredstva za poliranje srebra
ali čistila za pečice.
Pri čiščenju s topili: Upoštevajte predpise o preprečevanju nesreč. Odprite okna. V prostoru, kjer čistite, ne uporabljajte
odprtega plamena.
Čiščenje s parnim čistilnikom ni priporočljivo.
Pozor: ob robovih odstranite čistilna sredstva takoj po nanosu, saj lahko pride do razpok ali trajnih belih sledi zaradi
mehanskih obremenitev.
Snovi, ki vsebujejo topila, je pri čiščenju robov dovoljeno uporabljati le v zelo razredčeni obliki.
Čiščenje z organskimi topili, uporaba hladne vode in rabljenih čistilnih krp ali krp iz usnja za čiščenje oken običajno
povzroči nastanek prog. Neželenim vidnim niansam in progam po čiščenju se lahko izognete tako, da površino najprej
sperete s toplo vodo, nato pa jo obrišete do suhega s krpo iz mikrovlaken.
Ostanke maščobe odstranite čim prej oziroma najpozneje v 48 urah, saj lahko dolgotrajno čiščenje poškoduje
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površino.
Površine EGGER izdelkov izpolnjujejo visoka merila EGGER kakovosti ter veljavne standarde in predpise ter so preizkušene z
vidika vseh zahtev glede kakovosti. Zahteve glede kakovosti boste našli v ustreznih tehničnih listih.
Naslednja navodila za čiščenje ne veljajo v enaki meri za vse površine EGGER izdelkov. Veljavnost ustreznih navodil za
posamezne izdelke je označena z naslednjimi slikami izdelkov:

PerfectSense

Eurodekor

Laminati Delovne plošče

Kompaktni laminati

Robni trakovi

Priporočila za čiščenje
1.
Prah, umazanija, zmes prahu in masti, svinčnik, kreda, kava, čaj, sadni sokovi, raztopine sladkorja, prstni odtisi,
flomastri, mast, olje, kemični svinčniki, guma ........................................................................................................................... 3
2.

Ostanki vodnega kamna, robovi vodnega kamna (vodne sledi), rja................................................................................ 4

3.
Ostanki voska (sveče, sredstvo proti sprijemanju za stiskalnice), voščenke, rdečilo, loščilo za čevlje, loščilo za tla,
voščeno loščilo ............................................................................................................................................................................. 4
4.

Bakteriološka umazanija (ostanki mila, kožna povrhnjica, mikrobi, kri, urin, iztrebki) .................................................. 5

5.

Neželene nianse, ki se pojavijo po čiščenju s topili (proge) ............................................................................................ 5

6.

Vodotopne barve, madeži, emulzijske barve in lepilne disperzije (PVAC) ...................................................................... 6

7.

Laki, barve in lepila na osnovi topil (ostanki laka, madeži zaradi brizganja, barva v pršilu, črnilo za žige) ................ 6

8.

Dvokomponentni laki in lepila, sintetične smole, npr. poliuretan.................................................................................... 7

9.

Silikoni, tesnilne mase, sredstva za vzdrževanje pohištva .............................................................................................. 7

1. Prah, umazanija, zmes prahu in masti, svinčnik, kreda, kava, čaj, sadni
sokovi, raztopine sladkorja, prstni odtisi, flomastri, mast, olje, kemični
svinčniki, guma

1.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Uporabite mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. V primeru čiščenja z vlažno krpo obrišite površino do
suhega.

1.2. Običajna umazanija, ki postane opazna po določenem času
Uporabite čisto, toplo vodo, čistilne krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer krtačo z najlonskimi ščetinami). Primerna so
običajna čistila brez abrazivnih sestavin, pa tudi pralni prašek (zlasti detergent za intenzivno pranje) in tekoče ali trdo milo.
Najprej nanesite peno iz raztopine čistila glede na stopnjo nečistoče, počakajte, da učinkuje, nato pa izplaknite s čisto vodo ali
čistilom za steklo. Po možnosti izplaknite večkrat. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev.
Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate
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brisače pogosto menjajte.

2. Ostanki vodnega kamna, robovi vodnega kamna (vodne sledi), rja

2.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Uporabite mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. V primeru čiščenja z vlažno krpo obrišite površino do
suhega.

2.2. Običajna umazanija, ki postane opazna po določenem času
Uporabite čisto, toplo vodo, čistilne krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer krtačo z najlonskimi ščetinami). Primerna so
običajna čistila brez abrazivnih sestavin, pa tudi pralni prašek (zlasti detergent za intenzivno pranje) in tekoče ali trdo milo.
Najprej nanesite peno iz raztopine čistila glede na stopnjo nečistoče, počakajte, da učinkuje, nato pa izplaknite s čisto vodo ali
čistilom za steklo. Po možnosti izplaknite večkrat. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev.
Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate
brisače pogosto menjajte.

2.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Uporabite detergent ali pasto iz pralnega praška in vode ter pustite, da sredstvo učinkuje čez noč. Primerna so tudi tekoča
čistilna sredstva s fino polirno kredo ali blaga belila. Ta sredstva lahko uporabljate le občasno, vendar nikoli na površinah z
visokim sijajem. Močno sprijet vodni kamen lahko odstranite s kratkotrajno uporabo desetodstotne ocetne ali citronske kisline.
Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek
madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali
papirnate brisače pogosto menjajte.

3. Ostanki voska (sveče, sredstvo proti sprijemanju za stiskalnice),
voščenke, rdečilo, loščilo za čevlje, loščilo za tla, voščeno loščilo

3.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Uporabite mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. V primeru čiščenja z vlažno krpo obrišite površino do
suhega.

3.2. Običajna umazanija, ki postane opazna po določenem času
Najprej mehansko odstranite ostanke parafina ali voska. Pozor: pazite, da površine ne opraskate. Priporočljiva je uporaba
plastične ali lesene lopatice. Ostanke prelikajte s pivnikom. Za naknadno čiščenje uporabite čisto toplo vodo, čistilne krpe,
mehko gobico ali mehko krtačo (npr. najlonsko krtačo). Primerna so običajna čistila brez abrazivnih sestavin, pa tudi pralni
prašek (zlasti detergent za intenzivno pranje) in tekoče ali trdo milo. Najprej nanesite peno iz raztopine čistila glede na stopnjo
nečistoče, počakajte, da učinkuje, nato pa izplaknite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Po možnosti izplaknite večkrat. Čistilno
sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken,
čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte.
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3.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Uporabite detergent ali pasto iz pralnega praška in vode ter pustite, da sredstvo učinkuje čez noč. Primerna so tudi tekoča
čistilna sredstva s fino polirno kredo ali blaga belila. Ta sredstva lahko uporabljate le občasno, vendar nikoli na površinah z
visokim sijajem. Če raztopina čistilnega sredstva ne odstrani umazanije, lahko za čiščenje uporabite organsko topilo, na primer
aceton, alkohol, čistilni bencin ali odstranjevalec laka za nohte. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno
sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken,
čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte.

4. Bakteriološka umazanija (ostanki mila, kožna povrhnjica, mikrobi, kri,
urin, iztrebki)

4.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Uporabite mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. V primeru čiščenja z vlažno krpo obrišite površino do
suhega. Dodatno razkuževanje v skladu z ustreznimi predpisi.

4.2. Običajna umazanija, ki postane opazna po določenem času
Uporabite čisto, toplo vodo, čistilne krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer krtačo z najlonskimi ščetinami). Primerna so
običajna čistila brez abrazivnih sestavin, pa tudi pralni prašek (zlasti detergent za intenzivno pranje) in tekoče ali trdo milo.
Najprej nanesite peno iz raztopine čistila glede na stopnjo nečistoče, počakajte, da učinkuje, nato pa izplaknite s čisto vodo ali
čistilom za steklo. Po možnosti izplaknite večkrat. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev.
Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate
brisače pogosto menjajte. Dodatno razkuževanje v skladu z ustreznimi predpisi.

4.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Uporabite detergent ali pasto iz pralnega praška in vode ter pustite, da sredstvo učinkuje čez noč. Primerna so tudi tekoča
čistilna sredstva s fino polirno kredo ali blaga belila. Ta sredstva lahko uporabljate le občasno, vendar nikoli na površinah z
visokim sijajem. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite
nastanek madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne
krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte. Dodatno razkuževanje v skladu z ustreznimi predpisi.

5. Neželene nianse, ki se pojavijo po čiščenju s topili (proge)

5.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Uporabite mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. V primeru čiščenja z vlažno krpo obrišite površino do
suhega. Dodatno razkuževanje v skladu z ustreznimi predpisi.
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6. Vodotopne barve, madeži, emulzijske barve in lepilne disperzije (PVAC)

6.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Uporabite mehke in čiste papirnate brisače (suhe ali vlažne) ali gobico. V primeru čiščenja z vlažno krpo obrišite površino do
suhega.

6.2. Običajna umazanija, ki postane opazna po določenem času

Uporabite čisto, toplo vodo, čistilne krpe, mehko gobico ali mehko krtačo (na primer krtačo z najlonskimi ščetinami). Primerna so
običajna čistila brez abrazivnih sestavin, pa tudi pralni prašek (zlasti detergent za intenzivno pranje) in tekoče ali trdo milo.
Najprej nanesite peno iz raztopine čistila glede na stopnjo nečistoče, počakajte, da učinkuje, nato pa izplaknite s čisto vodo ali
čistilom za steklo. Po možnosti izplaknite večkrat. Če raztopina čistilnega sredstva ne odstrani umazanije, lahko za čiščenje
uporabite organsko topilo, na primer aceton, alkohol, čistilni bencin ali odstranjevalec laka za nohte. Čistilno sredstvo
popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo
ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte.

6.3. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži

Zmehčajte z vodo ali organskim topilom in nato odluščite ali povlecite s površine. Za modificirana lepila z visoko
vodoodpornostjo morate uporabljati posebna čistilna sredstva. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno
sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken,
čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte.

7. Laki, barve in lepila na osnovi topil (ostanki laka, madeži zaradi
brizganja, barva v pršilu, črnilo za žige)
Pred serijsko obdelavo lepil in lakov je priporočljivo pridobiti nasvet proizvajalca o načinu odstranitve morebitne umazanije, ki
ostane po izdelavi, in o primernih čistilih.

7.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija in običajna umazanija, ki postane opazna po
določenem času
Umazanijo takoj odstranite z organskim topilom, na primer acetonom, alkoholom, čistilnim bencinom ali odstranjevalcem laka za
nohte. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek
madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali
papirnate brisače pogosto menjajte.

7.2. Močna, trdovratna umazanija in stari madeži
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Zmehčajte z vodo ali organskim topilom in nato odluščite ali povlecite s površine. Za modificirana lepila z visoko
vodoodpornostjo morate uporabljati posebna čistilna sredstva. Ostanke barvil lahko ob priliki, ko se posušijo, mehansko
odstranite. Grafiti zahtevajo posebno čiščenje. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo
popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo
ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte.

8. Dvokomponentni laki in lepila, sintetične smole, npr. poliuretan
Pred serijsko obdelavo lepil in lakov je priporočljivo pridobiti nasvet proizvajalca o načinu odstranitve morebitne umazanije, ki
ostane po izdelavi, in o primernih čistilih.

8.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Čiščenje je mogoče le pred strditvijo. Zato umazanijo takoj odstranite z vodo ali organskim topilom. Nato površino sperite s čisto
vodo ali čistilom za steklo. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev. Površino obrišite do
suhega z vpojno krpo iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte.

8.2. Običajna umazanija, ki postane opazna po določenem času, ter močna, trdovratna
umazanija in stari madeži
Ostankov kondenzacijskih lepil in lepil na osnovi reakcijske smole po strditvi praviloma ni mogoče odstraniti.

9. Silikoni, tesnilne mase, sredstva za vzdrževanje pohištva

9.1. Blaga, pred kratkim nastala umazanija
Umazanijo obrišite v suhem stanju. Po potrebi uporabite odstranjevalec silikona. Nato površino sperite s čisto vodo ali čistilom
za steklo. Čistilno sredstvo popolnoma odstranite, da preprečite nastanek madežev. Površino obrišite do suhega z vpojno krpo
iz mikrovlaken, čistilno krpo ali papirnatimi brisačami; čistilne krpe ali papirnate brisače pogosto menjajte.

Obvestilo o veljavnosti:
Ta dokument smo skrbno pripravili v skladu z našim najboljšim znanjem. Navedene informacije temeljijo na praktičnih izkušnjah kot tudi na preizkusih v lastnih laboratorijih ter odražajo naše
trenutno znanje. Namenjen je izključno podajanju informacij in ne predstavlja jamstva za navedene lastnosti proizvodov ali primernost za določen namen uporabe. Za morebitne napake,
napake v standardih ali za tiskarske napake ne odgovarjamo. Nadalje so tehnične spremembe lahko posledica neprekinjenega razvoja EGGER izdelkov ali sprememb standardov in predpisov
javnega prava. Vsebina tega dokumenta zato ni pravno zavezujoča in ne šteje kot navodilo za uporabo. Veljajo naši Splošni pogoji poslovanja.
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